
Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2011/C 26/10) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 273 24.6.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicz
nego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE 
w obszarze CBRJ 

COM(2009) 286 8.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Trzecie 
sprawozdanie roczne za rok 2008 w sprawie realizacji pomocy 
wspólnotowej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 389/2006 
z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiającego instrument wsparcia finan
sowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej 
wspólnoty cypryjskiej 

COM(2009) 291 24.6.2009 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
Walka z rakiem: Partnerstwo europejskie 

COM(2009) 313 2.7.2009 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wytyczne 
w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin 
do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw 
członkowskich 

COM(2009) 329 8.7.2009 Zielona księga: Promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi 

COM(2009) 341 9.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
Roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie Instrumentu 
na rzecz Stabilności w 2008 r. 

COM(2009) 346 7.7.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie zharmonizowanej metodologii klasyfikacji i zgłaszania 
skarg i zapytań konsumentów 

COM(2009) 356 10.7.2009 Szóste roczne sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego: 
Przegląd środków ochrony handlu stosowanych przez kraje trzecie 
przeciwko Wspólnocie (dane statystyczne dotyczą okresu do 
31 grudnia 2008 r., ale komentarze na temat poszczególnych przy
padków i tekst zostały zaktualizowane do marca 2009 r.) 

COM(2009) 358 13.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Spra
wozdanie zbiorcze na temat stanu ochrony typów siedlisk 
i gatunków wymagane na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej 

COM(2009) 359 14.7.2009 Komunikat Komisji do Rady: Sprawozdanie z funkcjonowania 
układów monetarnych zawartych z Monako, San Marino 
i Watykanem 

COM(2009) 368 16.7.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Przypad
kowe połowy waleni w rybołówstwie: sprawozdanie z wdrażania 
określonych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 
oraz z oceny naukowej wpływu stosowania sieci skrzelowych, sieci 
trójściennych i sieci oplatających na walenie w Morzu Bałtyckim, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005 

COM(2009) 374 23.7.2009 Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji 
za rok 2008
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:2009DC0273:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0286:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0291:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0313:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0329:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0341:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0346:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0356:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0358:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0359:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0368:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0374:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 378 23.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ (dyrektywa 
85/337/EWG zmieniona dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE) 

COM(2009) 383 24.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady 
z wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących małego 
ruchu granicznego wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 
1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym prze
pisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach 
lądowych państw członkowskich 

COM(2009) 385 22.7.2009 Komunikat Komisji do Rady: Sytuacja na rynku przetworów mlecz
nych w 2009 r. 

COM(2009) 390 4.8.2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
Sprawozdanie w sprawie konkurencyjności Europy w dziedzinie tech
nologii cyfrowych Najważniejsze osiągnięcia strategii i2010 w latach 
2005–2009 

COM(2009) 394 28.7.2009 Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady 
z działalności Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji 
(EFG) w 2008 r. 

COM(2009) 398 30.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla władzy budżetowej w sprawie gwarancji 
pokrytych z budżetu ogólnego, stan na dzień 31 grudnia 2008 r. 

COM(2009) 400 24.7.2009 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej
skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju w polityce UE 
w różnych dziedzinach: Przegląd strategii Unii Europejskiej na 
rzecz zrównoważonego rozwoju – rok 2009 

COM(2009) 403 28.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego 
w sprawie doświadczeń uzyskanych wskutek stosowania rozporzą
dzeń dotyczących higieny (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 
oraz (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. 

COM(2009) 407 29.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie 
z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 z dnia 27 marca 
2007 r. ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności 
bezpośrednich 

COM(2009) 408 30.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego 
i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Trzecie spra
wozdanie dotyczące stosowania dyrektywy Rady 93/7/EWG 
w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie 
z prawem z terytorium państwa członkowskiego 

COM(2009) 409 29.7.2009 Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Spra
wozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2002/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej dyrek
tywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do 
zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków 
pracy 

COM(2009) 415 3.8.2009 Sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania w latach 2005–2006 
dyrektywy 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób 
wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego 
(pierwsze sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania zasad dotyczą
cych czasu pracy w odniesieniu do transportu drogowego)

PL C 26/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.1.2011

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0378:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0383:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0385:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0390:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0394:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0398:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0400:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0403:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0407:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0408:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0409:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0415:PL:NOT
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COM(2009) 416 3.8.2009 Sprawozdanie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (EWG) 
nr 3820/85 w latach 2005–2006 w sprawie harmonizacji niektórych 
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (24. 
sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania przepisów socjalnych 
odnoszących się do transportu drogowego) 

COM(2009) 419 5.8.2009 Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawoz
danie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie 
audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2008 r. (Artykuł 86 
ust. 4 rozporządzenia finansowego) 

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0416:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0419:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

